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ВИЗНАЧЕННЯ
В цій інструкції з експлуатації використовується декілька символів, щоб звернути увагу 
користувача на особливості, проблеми та небезпечні ситуації, які можуть виникнути під час 
використання учбового саморятівника.

 УВАГА!
Вказує на те, що може виникнути небезпечна ситуація, яка, якщо її не усунути, може призвести до 
пошкодження учбового саморятівника. 

 НЕБЕЗПЕКА!
Вказує на те, що може виникнути небезпечна ситуація, яка, якщо її не усунути, може призвести до 
травми або смерті користувача.

 ПРИМІТКА!
Містить додаткову інформацію про правила, техніку та рекомендації для правильного використання 
учбового саморятівника.

ВСТУП
Ці інструкція з експлуатації (далі – інструкція) призначена для вивчення конструкції, принципу 
роботи, експлуатації, використання за призначенням, технічного обслуговування та поводження 
з учбовим саморятівником CARBO-T (далі – саморятівник).

 УВАГА!
Саморятівник повинен використовуватися виключно в умовах придатної для дихання атмосфери 
та в класах.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ
Саморятівник призначений для тренування правильного носіння (Рис.1), процедури включення 
в ізолюючий саморятівник CARBO та вивчення принципу його роботи. Учбовий саморятівник 
призначений для роботи в діапазоні температур від +5 до +40°С та вологості до 100%.

Позначення саморятівника при замовленні: «CARBO-T T-0MP0-I(N)SG-UAUAUA».

 НЕБЕЗПЕКА!
Категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання саморятівника для захисту органів дихання під час 
нещасних випадків. 
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Рис.1 Методи носіння саморятівника

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Таблиця 1 – ключові параметри саморятівника

Показник Значення

Час дихання у саморятівнику Необмежений 

Опір диханню під час вдиху та видиху при легеневій вентиляції 
35 л/хв, кПа, не більше 1,0

Вага, кг 2,8±0,2

Розміри (без поясного та плечового ременів), мм:

- ширина 

- висота

- глибина

215

227

106

Інформація про термін служби та гарантійний термін вказується у етикетці, що постачається в 
комплекті з кожним саморятівником.

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ
В комплект постачання саморятівника входить:

Учбовий саморятівник, оснащений картриджем-імітатором та 
теплообмінником-імітатором (далі – теплообмінник), шт.

 
                      1

Інструкція з експлуатації, екз.                       1*

Етикетка, екз.                       1

* Комплектність на одне пакування саморятівників

Перелік вузлів та складових частин саморятівника, які додатково поставляються за запитом 
замовника, зазначений у ДОДАТКУ В. 
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4. КОНСТРУКЦІЯ
Загальний вигляд і конструкція саморятівника учбового CARBO-T зображені на Рис. 2

1. Нижня кришка
2. Швидкороз’ємна пряжка
3. Нагрудний ремінь
4. Дихальний мішок
5. Клапан надлишкового тиску
6. Картридж-імітатор
7. Заглушка загубника
8. Швидкороз’ємна пряжка
9. Шийний ремінь
10. Теплообмінник
11. Загубник
12. Носовий зажим

13. Верхня кришка
14. Замок стяжної стрічки
15. Захисна накладка
16. Незапітніваючі захисні окуляри
17. Дихальна трубка
18. Стяжна стрічка 
19. Фіксатори 
20. Карабіни
21. Піктограма процедури включення
22. Бампери
23. Індикатор вологості (опціонально)

1
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4
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6
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9
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11

23

23
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19

Рис. 2. Загальний вигляд і 
конструкція саморятівника  
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Конструкція, габаритні розміри, вага, процедура включення та опір диханню у саморятівника 
повністю відповідають тим, що в ізолюючого саморятівника на хімічно зв’язаному 
кисні CARBO 60.

Саморятівник складається з:

• верхньої кришки, під якою розміщені шийний ремінь, теплообмінник з заглушкою, носовий 
зажим, дихальна трубка, захисні незапітніваючі окуляри;

• картриджа-імітатора; 

• нижньої кришки, під якою розміщені дихальний мішок та нагрудний ремінь.

Дихальний мішок і дихальна трубка приєднані до патрубків картриджа. Кришки притискаються 
до картриджа-імітатора за допомогою стяжної стрічки.

Саморятівник призначений для плечового або поясного носіння. Процедура заміни 
теплообмінника наведена у Розділі 8.

5. ПРИНЦИП ДІЇ
Принцип дії саморятівника з картриджем-імітатором для тренувань в умовах придатної для 
дихання атмосфери, наступний:

• габаритні розміри, вага та методи носіння у саморятівнику ідентичні до відповідних 
характеристик саморятівника CARBO 60. Завдяки цьому користувач тренує навички 
носіння;

• необхідна сила для відкриття замка стяжної стрічки саморятівника повністю відповідає 
тим самим параметрам саморятівника CARBO 60. Завдяки цьому факту користувач тренує 
навички процедури включення;

• під час процедури включення в саморятівник, користувач вдихає повітря з навколишнього 
середовища через клапан вдиху, дихальну трубку, картридж-імітатор, дихальний мішок 
та видахає в атмосферу крізь клапан надлишкового тиску. Опір диханню у саморятівнику 
CARBO-T такий самий, як і в саморятівнику CARBO 60.

Перед кожним тренуванням теплообмінник та заглушка загубника повинні бути замінені на нові 
або дезінфіковані відповідно до вимог, вказаних у ДОДАТКУ А.

6. МАРКУВАННЯ
Маркування саморятівники знаходиться на стяжній стрічці, передньому бампері, задньому 
бампері, верхній та нижній кришках, захисній накладці та містить наступні написи:

• На стяжній стрічці:

«CARBO-Т» 

«T-0MP0-I(N)SG-UAUAUA»

«Только для обучения»

«Made in Turkey»

«SSSSS P MM YY»

модель саморятівника;

артикул;

інформаційний напис;

країна походження;

серійний номер, де SSSSS – номер виробу (послідовна 
нумерація 00001-99999), Р – код заводу (T – Туреччина), 
ММ – місяць, YY – рік виробництва;
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• На передньому бампері:

«DEZEGA»

Наклейка червоного 
кольору  з піктограмою 
процедури включення 

торгова марка;

наклейка, яка інформує користувача про учбовий апарат та 
зображує порядок процедури включення;

• На задньому бампері:

Наклейка зі стрілками

Місце для нанесення 
шахтного номера  

вказує напрямки для натискання карабінів;

спеціальне місце для додаткової інформації; 

• На захисному чохлі: 

«DEZEGA»: торгова марка;

Маркування транспортного пакування містить наступне:

• маніпуляційні знаки: «Обережно. Крихке»; «Цим боком до верху»; «Берегти від тепла»; 
«Берегти від вологи»; застережливий знак «Не кидати»; 

• основні, додаткові та інформаційні написи.

7. ПАКУВАННЯ
Саморятівники пакуються в картонні коробки. Кожна коробка містить поліетиленовий пакет з 
набором експлуатаційних документів.

8. ПІДГОТОВКА САМОРЯТІВНИКА УЧБОВОГО CARBO-T 
ДО НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНУВАННЯ
8.1 Заміна теплообмінника

• від’єднайте теплообмінник від дихальної трубки;

    

• під’єднайте новий теплообмінник до дихальної трубки. 
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8.2 Укладання повітровідної системи та встановлення кришок під час використання 
картриджа-імітатора:

• зніміть використаний теплообмінник з дихальної трубки та встановіть дезінфікований 
(Розділ 10) або новий з комплекту запасних частин;

• встановіть дезінфіковану заглушку загубника або використайте нову; 

• встановіть карабіни в 
корпус;

1

2 2

1

   

• встановіть фіксатори 
карабінів;

   

• перемістіть пряжки нагрудного та шийного ременів 
у кінцеве положення, подовжте ремені, при цьому 
швидкороз’ємна пряжка шийного ременя повинна бути 
в закритому положенні;

         

           

• складіть вільний кінець шийного ременя (довший) та 
зафіксуйте його за допомогою кільця;
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• встановіть теплообмінник у верхній частині картриджа 
у визначене положення в спеціально відведеному для 
нього місці;

       

         

• вставте заглушку в загубник та розмістіть носовий 
зажим між зубними захватами та загубником;

       

         

• щільно скрутіть окуляри, з’єднавши лінзи, і помістіть їх у 
захисний чохол на шийному ремені;
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• укладіть шийний ремінь у вільний простір між 
дихальною трубкою і теплообмінником;

                 

• притримуючи укладку, встановіть кришку;

               

• переверніть саморятівник дихальним мішком 
догори;

• видаліть надлишок повітря з дихального мішка, 
натиснувши на клапан надлишкового тиску однією 
рукою, якщо в цьому є потреба, і стиснувши мішок 
іншою рукою;

             

• розправте дихальний мішок в горизонтальному 
положенні, двічі скрутіть мішок донизу, тримаючи 
за обидві довгі сторони та помістіть його у вільний 
простір між  патрубком та нижньою частиною;

      

  

• скрутіть частину дихального мішка з клапаном 
надлишквого тиску 3 рази таким чином, щоб 
відстань між останнім обертанням і круглим 
фланцем мішка була 20 мм;  підверніть кути в бокові 
частини корпусу донизу;
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• протилежну до клапану надлишкового тиску 
сторону мішка скрутіть 4 рази доверху таким 
чином, щоб останнє обертання було якнайближче 
до патрубка; підверніть кути в бокові частини 
корпусу донизу (на заокругленій частині днища 
залишається місце для довгого кінця нагрудного 
ременя);            

• покладіть скручений довгий кінець нагрудного 
ременя до закругленого бортика на протилежній 
стороні від клапана надлишкового тиску; 

            

• покладіть швидкороз’ємну пряжку короткого кінця нагрудного ременя на дихальний 
мішок зі сторони, протилежної до клапана надлившкового тиску;

• розмістіть обід уздовж бічної сторони низу так, щоб насічки обода знаходилися на 
закругленій частині дна; кінці нагрудного ременя повинні бути всередині обода;

• встановіть кришку, при цьому ремені 
не повинні потрапляти між круглим 
фланцем дихального мішка та кришкою;

   

• покладіть пластину стяжної стрічки на нижню 
кришку, як показано на малюнку;

• переверніть саморятівник, тримаючи його обома 
руками та закрийте замок стяжної стрічки;

• встановіть захисну накладку;

                      
Пристрій готовий 
до використання.
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9. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САМОРЯТІВНИКА 
УЧБОВОГО CARBO-T
Процедура включення у саморятівник наступна:

КРОК 1

• Зніміть захисну каску з лампою.

•  У випадку поясного носіння: перемістіть 
саморятівник на поясному ремені прямо перед 
собою.

 У випадку плечового носіння: перемістіть 
саморятівник на плечовому ремені прямо перед 
собою.

• Притримуйте корпус апарата лівою рукою. 
Пальцями правої руки піддіньте важіль замка 
стяжної стрічки та підніміть важіль доверху, 
сперши долоні на верхню кришку. При цьому 
відбувається зрив захисної накладки.

• Візьміть стяжну стрічку в долоню та виведіть 
замок із зачепляння.

КРОК 2

• Відкиньте стяжну стрічку вбік. Зніміть та відкиньте 
в сторону верхню та нижню кришки.

КРОК 3 

• Надягніть шийний ремінь саморятівника на шию. 
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КРОК 4

• Великими пальцями обох рук натисніть на 
фіксаторі карабінів в напрямку від центру 
в сторони до упору, перехопіть їх пальцями 
з іншого боку, витягніть та відкиньте на 
підлогу. Візьміть апарат за бокові сторони 
та натисніть великими пальцями на 
карабіни зверху донизу.

•  У випадку поясного носіння: зніміть апарат 
з поясного ременя рухом нижньої частини 
саморятівника від себе доверху.

 УВАГА!
Якщо вам не вдалося витягнути фіксатори 
карабінів, зніміть поясний ремінь та 
продовжуйте звичайну процедуру включення 
в саморятівник.

КРОК 5 

• Підніміть корпус саморятівника лівою рукою за бокову 
частину, помістивши його на рівні грудної клітини  
та потягніть правою рукою вільний кінець шийного 
ременя доверху для виключення натягу дихальної 
трубки.

• Правою рукою потягніть теплообмінник доверху та 
витягніть його з фіксаторів. Заглушка із загубника 
витягнеться автоматично.

• Негайно візьміть загубник в рот так, щоб його 
пластинки знаходились між яснами та губами. Зубні 
захвати затисніть зубами. 

• Розведіть подушечки носового зажиму та надягніть 
його на ніс так, щоб обидві ніздрі були щільно закриті 
та видихніть в загубник. 

• Вдихайте та видихайте далі ротом в загубник.

• Дихальний мішок починає наповнюватись повітрям. 
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КРОК 6

• Якщо є необхідність, витягніть захисні окуляри із чохла 
на шийному ремені та надягніть їх.

• Надягніть захисну каску з лампою. 

• Відрегулюйте шийний ремінь, щоб помістити 
саморятівник в зручне положення:

• якщо є необхідність, вкоротіть ремінь, щоб 
розмістити саморятівник вище – підніміть корпус 
саморятівника лівою рукою збоку, потягніть за 
вільний кінець  шийного ременя правою рукою 
поки він не розміститься в зручному положенні;

• якщо є необхідність послабити ремінь – 
притримайте корпус лівою рукою збоку, правою 
рукою підніміть пряжку шийного ременя (при 
цьому  саморятівник опуститься донизу), відпустіть 
пряжку, відрегулювавши зручне положення 
саморятівника на шиї.

• При необхідності оберніть лівий кінець нагрудного 
ременя навколо спини та застібніть фастекс, 
зафіксувавши саморятівник на рівні грудної клітки. 
Потягніть нагрудний ремінь.

•  У випадку плечового носіння: відкиньте плечовий 
ремінь.

Загальний час включення у саморятівник не має 
перевищувати 15 секунд. 

Рекомендується зробити відмітку про проходження 
тренування в «Журналі тренувань та дезінфекції» 
(ДОДАТОК B) .
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10. РОЗБИРАННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА ЗБИРАННЯ 
САМОРЯТІВНИКА УЧБОВОГО
Розбирання, дезінфекцію та збирання саморятівників виконує спеціально підготовлена особа, 
призначена шахтним наказом, яка пройшла навчання та щорічну акредитацію від DEZEGA та 
підтверджена відповідним сертифікатом.

Теплообмінник підлягає дезінфекції.

Щоб дезінфікувати теплообмінник необхідно зробити наступне:

• від’єднайте теплообмінник від дихальної трубки;

• дезінфікуйте загубник разом із теплообмінником відповідно до вимог, зазначених у 
ДОДАТКУ А;

 НЕБЕЗПЕКА!
Не використовуйте для дезінфекції органічні розчинники (бензин, керосин, ацетон) та хлорний 
відбілювач. Допускається використання інших дезінфікуючих засобів, дотримуючись відповідних 
інструкцій із застосування цих засобів.

• після дезінфекції промийте теплообмінник проточною водою; 

• просушіть його теплим повітрям при температурі не вище +60°C. Для сушіння 
рекомендується використовувати сушильну камеру або повітряні осушувачі;

• ретельно просушіть теплообмінник теплим повітрям. 

 УВАГА!
Сушити теплообмінник під прямими сонячними променями або приладами, що випромінюють тепло, 
категорично забороняється. 

11. ПЕРЕВІРКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ САМОРЯТІВНИКА 
УЧБОВОГО CARBO-T
Під час використання саморятівника, кожного розбирання та збирання необхідно перевіряти 
технічний стан усіх вузлів і деталей на наявність пошкоджень.

Під час зберігання, саморятівник не потребує обслуговування. Під час тренувань, після 
кожного включення, саморятівник необхідно повернути до початкового стану. Перед першим 
використанням рекомендується обережно зняти кришки та оглянути заводське пакування.

У випадку пошкодження або втрати будь-яких частин або вузлів саморятівника під час 
навчань ви можете замовити їх додатково (ДОДАТОК B).

12. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ
Транспортування укомплектованих саморятівників  повинно здійснюватися у закритих, 
чистих та сухих транспортних засобах усіма видами транспорту при температурі 
від -50°С до +50°С та відносній вологості повітря до 100%. 

Транспортування саморятівників здійснюється відповідно до правил перевезення вантажів, 
що діють для цього виду транспорту.

У разі транспортування при мінусових температурах, необхідно тримати саморятівники і 
приміщенні при кімнатній температурі протягом 24 годин до їх використання за призначенням.

Під час складського зберігання саморятівники повинні зберігатися в оригінальному 
транспортному пакуванні при температурі повітря від +5°C до +40°C і відносній вологості повітря 
не більше 80%, якомога далі від корозійних речовин.

В перервах між навчанням, саморятівники  слід зберігати у спеціальному приміщенні та готовими 
до наступного використання.
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13. УТИЛІЗАЦІЯ
Саморятівники не придатні для подальшого використання, якщо вони пошкоджені або 
закінчився термін придатності, тому їх слід утилізувати.

Цей символ означає, що згідно з місцевими законами та правилами, вироби, 
позначені таким символом, слід утилізувати окремо від побутових відходів. 
Розберіть та відсортуйте всі деталі за типами матеріалів (метал, пластик, 
гума тощо) та віднесіть їх до пункту збору, визначеного вашим місцевим 
органом влади. Сортування та утилізація допоможуть зберегти навколишні 
ресурси та забезпечити їх безпечне перероблювання для здоров’я людей 
та навколишнього середовища.

Саморятівник не містить небезпечних для здоров’я матеріалів.

14. ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА
За умови дотримання правил транспортування, зберігання та експлуатації, описаних в цій 
ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, виробник гарантує належні експлуатаційні характеристики 
саморятівників.

Гарантійний термін саморятівника вказаний в етикетці, що постачається з кожним 
саморятівником.

Виробник залишає за собою право змінювати дизайнерські та технічні рішення, реалізовані 
в саморятівниках, щоб покращити їх технічні характеристики та експлуатаційні властивості.

 ПРИМІТКА!
Необхідність замовляти вузли та деталі відповідно до ДОДАТКУ C протягом зазначеного гарантійного 
терміну не є підставою для подання претензії щодо рекламації виробнику.

 ПРИМІТКА!
Гарантія не поширюється на деталі та вузли повітряної системи, які мають механічні пошкодження 
внаслідок умов експлуатації.

ВИРОБНИК:
DEZEGA SP GÜVENLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ EGE SERBEST  
BÖLGESİ ZAFER SB MAH. NİLÜFER SK.NO:30 GAZİEMİR, Ізмір, Туреччина 

Тел.:    +90 232 251 0 394 
Факс:  +90 232 252 0 394 

www.dezega.com  
info@dezega.com
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ДОДАТОК A 
Підготовка дезінфікуючих розчинів та дезінфекція теплообмінника.

Для приготування дезінфікуючого розчину рекомендується використовувати хлоргексидин.

Продукт зберігається при нормальних температурних умовах.

Для дезінфекції використовуються 0,5% розчин, який готують так: у посудину (скло, 
емаль) змішують 10 л кип’яченої води кімнатної температури та 0,25 л 20% розчину 
хлоргексидину. Подальша дезінфекція буде проводитися в цій посудині. Розчинну суміш 
ретельно перемішують. Розчин хлоргексидину для дезінфекції готується безпосередньо 
перед дезінфекцією особою, відповідальною за дезінфекцію та складання саморятівників, 
підготовленою та тренованою виробником, що підтверджується відповідним сертифікатом.

Деталі які підлягають дезінфекції, спочатку слід промити проточною водою, почистити 
щіткою, а потім покласти в розчин хлоргексидину на 5 хвилин. Дезінфіковані частини знову 
промийте проточною водою протягом 5-10 хвилин і висушіть.

Дезінфекцію можна провести за допомогою одного з двох нових продуктів: Dezeffect, 
Dismozonpur®, Septochim або Incidin відповідно до інструкцій із застосування. Дезінфекція 
повинна бути записана в журналі (ДОДАТОК В).

ДОДАТОК В
Рекомендований зразок журналу для запису практичних тренувань та дезінфекції

Дата збирання 
саморятівника 
для тренувань

Замітки про практичні вправи Замітка про дезінфекцію

Номер апарату Дата Дата 
дезінфекції

Прізвище, 
ім’я та підпис 

уповноваженої 
особи 

Саморятівник списується у зв’язку із закінченням  призначеного терміну служби за протоколом 
№ ____________________ від _______________________
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ДОДАТОК C
Перелік вузлів і запасних частин саморятівника, які постачаються за замовленням споживача

Позначення Назва

SKTB.02.CK5.00.00.004 Комплект карабінів для поясного та 
плечового носіння  

SKTB.02.CK5.00.00.005 
SKTB.02.CK5.00.00.005-01

Фіксатори: 
правий
лівий

SKTB.02.KPP.00.00.000 ПЛЕЧОВИЙ РЕМІНЬ DEZEGA

AS-DWB-UNUN-K(I)-3-0,5 ПОЯСНИЙ РЕМІНЬ DEZEGA 

SKTB.02.СК5Т.03.01.000 Теплообмінник (1 шт.) 

SKTB.02.CK5.00.00.006 Передній бампер (1 шт.) 

SKTB.02.CK5.00.00.003 Задній бампер (1 шт.) 

СТ47.00.013 
SKTB.02.СК5Т.00.00.012
SKTB.02.СК5Т.00.00.013
SKTB.02.СК5Т.00.00.015

Наклейка «Только для обучения»
Наклейка з піктограмою
Наклейка зі стрілкою на кришці
Наклейка зі стрілкою для фіксаторів

SKTB.02.СК5Т.00.00.007 Захисна накладка (1 шт.)
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